
La cooperació i l’educació en 
valors 

Anàlisi d’una experiència 
 



Els amics i amigues de quart 

Cada dia un grup de quart 
acompanya els petits durant el 
migdia 

Els ajuden a despertar-se, posar-se les sabates, rentar-se 
les mans i a esperar tranquil·lament a les mestres 

 
També els representen obres de teatre o titelles 



Els company@s de cinquè 

Un dia a la setmana els companys de 
cinquè ajuden als de p4. 

Un grup es queda a l'aula i allà fan 
manualitats, juguen o acaben 

treballs. 

L'altre grup baixa a informàtica on 
els grans acompanyen els petits en 

l'aprenentatge de les TIC. 



Els profes de sisè 

Cada setmana durant una sessió els profes de sisè i 
els seus alumnes de p5 comparteixen el reforç de la 

lectoescriptura. 



Les relacions de proximitat entre company@s 

Apreci Cara a cara 

Afecte Reconeixment  

Construcció i consolidació d’un vincle afectiu 

Què afavoreix la cooperació? 



-Relacionats amb la lectoescriptura 
-Relacionats amb les TIC 
-  Relacionats amb temes vinculats 
al treball de classe… 
 

Aprenentatges acadèmics 



- Ajuda 
 - Reconeixement 
- Acceptació 
- Cura 
- Respecte 
- Empatia 
- Construcció de vincles 
- Paciència 
- Responsabilitat 
- Resolució de conflictes 
- Fer-se amics i amigues 
- ... 
 

Valors i emocions 



-Autoestima 
- Motivació i interès 
- Satisfacció personal 
- Relacions interpersonals 
- Sentiment de pertinença i de 
comunitat 
- Bons hàbits i referents positius 
- Créixer amb els altres i en relació de 
proximitat 
- Ensenyar i aprendre en un ambient 
afectiu favorable 
... 
 
Experiència educativa positiva! 



- Repetició i entrenament (accions que expressen 
qualitats) 
- Exemple 
- Supervisió adulta 
- Reflexió 

Aprenentatge per... 



“La amistad es una cosa muy necesaria para la 
vida, pues sin amigos nadie desearía vivir aunque 

poseyera todos los demás bienes” 
      

Aristóteles 
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